
 

 

 

A Bugyulófalva Gyermekmegőrző és Készségfejlesztő Központ Szociális Szövetkezet tisztelettel 
meghívja Önt vagy kollégáját a  

2016. október 7-én 10:00 órakor kezdődő 

„KÍVÁNCSIAK KLUBJA” c. foglalkozáscsomag bemutatójára. 

HELYSZÍN: 1132 Budapest, Váci út. 6. III. emelet 16.  

(a Pangea Petény Tanácsadó Kft. irodájában)  

A programra elsősorban olyan óvodavezetőket várunk, akik érdeklődést mutatnak egy játékos, 
élményszerű tanulást támogató, kísérletekkel, művészi és kézműves tevékenységekkel, illetve 
IKT feladatokkal színesített kooperatív gyakorlatokból álló természettudományos 
tehetségfejlesztő foglalkozáscsomag iránt. A mellékletben részletesen bemutatjuk a program 
főbb célkitűzéseit. 

Tervezett program: 

10:00 – Köszöntő 

10:10 – Kíváncsiak Klubja tananyagcsomag és tehetséggondozó program bemutatása 

11:00 – Játékos fejlesztő IKT feladatok 

11:15 – Játékos kísérletek 

11:30 – Kötetlen beszélgetés kávé és pogácsa mellett 

A bemutató nagyjából két órán át tart, ahol ismertetjük tehetség-megközelítésünket, a 
Kíváncsiak Klubja programcsomag főbb tartalmi elemeit, az IKT tábla használat lehetőségeit, 
valamint kedvcsinálóként egy-két egyszerű kísérletet is megtekinthetnek, amit óvodások 
számára is kínálhatnak. A bemutatón való részvétel ingyenes. Amennyiben a foglalkozáscsomag 
átvételében gondolkodnak, ezt személyesen tudjuk megbeszélni Önnel a bemutatót követően. 
Remélem, felkeltettük az érdeklődését, és megtisztel bennünket jelenlétével. A 
programcsomagot országszerte már számos intézményben használják, óvodákban is 
folyamatosan szerveztünk bemutató órákat, s azt mondhatjuk, hogy a pedagógusok nagy 
lelkesedéssel és komoly érdeklődéssel vannak a Kíváncsiak Klubja iránt.   

A programról és szervezetünkről bővebb információkat találhat a www.bugyulo.hu email címen. 

Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen jelezni legkésőbb október 3-ig az info@bugyulo.hu 
címen. Kérdéseivel kérem, forduljon kollégámhoz, Sziva Dánielhez (sziva.daniel@bugyulo.hu). 

Várjuk jelentkezését, üdvözlettel:  

Kropf Hajnalka 

ügyvezető elnök
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Tisztelt Hölgyem, Uram! 

Engedje meg, hogy röviden ismertessem Önnel a KÍVÁNCSIAK KLUBJA 
programját. A Bugyulófalva Szociális Szövetkezet a Pangea Petény 
Tanácsadó Kft.-vel együttműködésében fejlesztette ki ezt a programot 
a TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0141 projektje keretében. Ez az egyedi 
fejlesztés ma Magyarországon egyedülálló vállalkozásnak számít, és 
kifejezetten kicsi gyerekek számára ajánljuk 5-7 és a 7-12 éves 
korosztályokban. Most azon dolgozunk, hogy a módszertant és az 
elkészített tananyagcsomagokat mások számára is hozzáférhetővé 
tegyük. Ennek érdekében négy szolgáltatást fejlesztünk ki: 

  Módszertani és alapozó képzés: 30 órás pedagógus-továbbképzés formájában. Célja képessé tenni a 
résztvevőket arra, hogy a foglalkozások lebonyolításával tudatos tehetségfejlesztő munkát 
végezhessenek az óvodások és kisiskolások körében. 

  Tananyagcsomagok: óvodai és iskolai csoportok számára 60 illetve 90 perces foglalkozásokban. A 
fejlesztés során az óvodák és az iskolák számára 6 illetve 3 modul került kifejlesztésre. 

  Bemutató foglalkozások és folyamatos mentorálás a módszer átvevői számára. Célja, hogy a 
tananyag fejlesztőivel közösen a pedagógusok saját élményt szerezzenek egy-egy foglalkozás 
megvalósításában. 

  Folyamatos mentori segítségnyújtás a foglalkozások megtartásának támogatására. 

Programunk célja, hogy a természettudományok segítségével olyan interaktív foglalkozásokat vezetünk 
be az óvodai évekhez és az iskolai évek első szakaszához kapcsolódóan, ahol a gyermekek megtanulnak 
önállóan kommunikálni, csapatban dolgozni, és ezen keresztül saját korosztályuknak megfelelően, 
játékosan, élményszerűen elsajátíthatják a fizika, biológia, környezetvédelem, csillagászat, matematika, 
infokommunikációhoz kapcsolódó ismereteket. Tananyagainkat helyi pedagógus szakemberek 
fejlesztették ki, ehhez nemzetközi szinten is versenyképes adaptációkat vettünk igénybe.  A tananyag 
többek között játékos, cselekvésbe ágyazott, élményszerű tanulást támogató kooperatív gyakorlatokra, 
gyerekek által is könnyedén elvégezhető látványos kísérletekre, művészi és kézműves tevékenységekre 
épül. Mindemellett szinte minden foglalkozáshoz kapcsolódóan interaktív táblán játszható játékokat is 
fejlesztünk, melyek gazdagítják a programcsomagunkat. Tapasztalataink szerint azok a gyerekek, akik 
ezeken a foglalkozásokon részt vesznek, sikeresebb felnőtté válhatnak, hiszen kisgyermekkorban 
elsajátítják az önálló probléma-megoldási technikákat, jó kommunikációs készségeket és a csapatban 
való együttműködés kompetenciáit. 

Kropf Hajnalka 


